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DAAS LÀ GÌ?
Mang tên nhà tư tưởng bách khoa vĩ đại 

người Pháp Denis Diderot, chuỗi Hội thảo 
Khoa học Liên ngành DAAS (Diderot 
Advanced Academic Seminars) do Viện 
Quốc tế Pháp ngữ khởi xướng và tổ chức 
thường niên, là một diễn đàn học thuật 
quốc tế, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 
học tập, nghiên cứu và trao đổi của các 
nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu 
sinh và sinh viên trong và ngoài Đại học 
Quốc gia Hà Nội.

Bắt đầu từ năm 2016, tính đến nay, 
chuỗi DAAS đã diễn ra với 26 Hội thảo, 8 
cuộc thi, quy tụ hơn 3583 chuyên gia, nhà 
khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp 
trong nước và quốc tế.  

CHỦ ĐỀ CHUỖI HỘI THẢO DAAS 2022
Hội thảo quốc tế “Hợp tác giáo dục 
Việt Nam - Châu Phi vì sự phát triển 
hài hòa trong thời đại chuyển đổi số”
Hội thảo quốc tế “Công nghiệp sáng 
tạo: quá khứ, hiện tại, tương lai” 
Diễn đàn Franconomics lần thứ 
IV-2022: “Kinh tế tuần hoàn và cơ 
hội hợp tác trong bối cảnh mới”

Hội thảo quốc tế “Biến đổi khí hậu và 
An ninh lương thực tại các nước 
phương Nam”

CÁC CHỦ ĐỀ DAAS TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

NĂM 2021
Hội thảo quốc tế Chuyển đổi số và giáo 
dục đại học: khi thách thức là cơ hội
        

Hội thảo quốc tế Trí tuệ nhân tạo và con 
người: Những tác động đa chiều của một 
cuộc cách mạng công nghệ
        

Franconomics-2021: Những thách thức 
của chuyển đổi số với việc tiếp cận công 
bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại 
Covid-19 
        

Hội thảo quốc tế Nông nghiệp thông 
minh: Tiềm năng và hiện thực

NĂM 2020
Hội thảo quốc tế Lãnh đạo và quản lý 
trong thời đại số      
       

Franconomics-2020: Từ khởi nghiệp đến 
khởi nghiệp thông minh
        

Hội thảo quốc tế Du lịch thông minh: 
hướng tới phát triển bền vững vì sự hài 
hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường  
        

Hội thảo quốc tế An ninh nước và quản lý 
các lưu vực sông



NĂM 2019
Hội thảo quốc tế Truyền thông mới trong 
kỷ nguyên chuyển đổi số
        

Hội thảo quốc tế Công nghệ tài chính 
trong nền kinh tế thông minh
        

Franconomics-2019: Công nghệ số cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội thông minh
        

Hội thảo quốc tế Quốc tế hóa giáo dục 
Đại học phi Anh ngữ

NĂM 2018
Hội thảo quốc tế Ứng dụng Blockchain và 
khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số
        

Hội thảo Từ chủ nghĩa Marx đến chủ nghĩa 
Hậu hiện đại: Ảnh hưởng của triết học ngôn 
ngữ V.N.Voloshinov đối với các ngành khoa 
học xã hội và nhân văn
        

Hội thảo Bảo tồn các di sản văn hóa nhằm 
mục đích phát triển du lịch bền vững trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam và 
Châu Á - Thái Bình Dương
        

Hội thảo Nghiên cứu Pháp ngữ tại Châu Á 
ngày nay: Thách thức và viễn cảnh
        

Hội thảo Dịch thuật và tiếp nhận Truyện 
Kiều tại Pháp và trong Cộng đồng Pháp ngữ
        

Hội thảo Tâm lý học trẻ em và giáo dục mới: 
Ở Việt Nam và trên thế giới, từ quá khứ 
đến tương lai

.............

NĂM 2017
Tọa đàm Từ Khởi nghiệp đến Khởi nghiệp 
thông minh
        

Tọa đàm Văn học Việt Nam Pháp ngữ: Cơ 
hội mới cho sự khởi sắc và lễ ra mắt số 1 ấn 
phẩm khoa học Cộng đồng Pháp ngữ Châu 
Á - Thái Bình Dương -  với chủ đề Văn học 
Việt Nam - Pháp ngữ
        

Hội thảo Khảo sát hồi cố liên ngành về 
Đông Dương thuộc Pháp: Những vấn đề 
lịch sử, hành chính và văn hóa         

Hội thảo Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 
trong bối cảnh điều kiện cách mạng 4.0

.............

.............

Hội thảo Nhà hát lớn Hà Nội trong tiến trình 
hiện đại hóa sân khấu Việt Nam đầu thế kỉ XX
        

Hội thảo Giáo dục đại học Pháp và Pháp 
ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa: tầm nhìn 
Châu Á - Thái Bình Dương
        

............. NĂM 2016



HỢP TÁC GIÁO DỤC VIỆT NAM - CHÂU PHI VÌ
SỰ PHÁT TRIỂN HÀI HÒA TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Từ những năm của thập niên 1960, hàng 
ngàn chuyên gia nông nghiệp, y tế, giáo dục 
Việt Nam đã sang làm việc tại các nước 
Châu Phi như Algérie, Mozambique, 
Angola... Hiệu quả của các hoạt động này đã 
trở thành biểu tượng cho tinh thần hợp tác 
giữa Việt Nam và các nước Châu Phi và là 
tiền đề để hình thành nên nhiều chương trình 
hợp tác sau này. 

Hiện nay, Việt Nam và Châu Phi đang nỗ 
lực thực hiện các chính sách cải cách và phát 
triển kinh tế. Giáo dục vừa là lĩnh vực đầy 
tiềm năng hợp tác, vừa là động lực để thực 
hiện các mục tiêu trên. Sự hợp tác này càng 
trở nên quan trọng trong bối cảnh khi thế 
giới dần thoát ra khỏi đại dịch Covid-19. 
Những kinh nghiệm phát triển và ứng phó 
với các thách thức phi truyền thống trong 
giáo dục và đào tạo cần được chia sẻ giữa 
các nước đang phát triển.

Hội thảo “Hợp tác giáo dục Việt Nam - 
Châu Phi” là cơ hội để các học giả, chuyên 
gia, nhà khoa học và nhà quản lý trao đổi và 
làm sâu sắc hơn nữa những hoạt động hợp 
tác giữa Việt Nam và các quốc gia Châu Phi 
hướng đến mục tiêu: 

1) Đánh giá nhu cầu thị trường giáo dục 
Châu Phi từ góc độ thế mạnh của nền giáo 
dục Việt Nam.

2) Xác định các hình thức hợp tác giáo 
dục giữa Việt Nam và các quốc gia Châu Phi 
phù hợp với tình hình hiện  nay; 

3) Đề xuất các hoạt động để thúc đẩy hoạt 
động xuất khẩu giáo dục sang các quốc gia 
Châu Phi.

4) Hiện thực hóa các dự án nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu giáo 
dục của Việt Nam sang Châu Phi.

THỨ NĂM, NGÀY 23/6/2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI,
144 XUÂN THỦY, HÀ NỘI

NGÔN NGỮ HỘI THẢO:
TIẾNG VIỆT - TIẾNG PHÁP -TIẾNG ANH

HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN
QUA ZOOM

THỜI HẠN NHẬN THAM LUẬN
ĐĂNG KỶ YẾU: 05/6/2022 



CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO:
QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Sáng tạo là một trong những từ khóa của 
xu thế phát triển thông minh hiện nay gắn 
liền Cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế 
số. Sáng tạo ngày nay không còn hạn chế 
trong những hoạt động gắn liền với năng 
khiếu cá nhân mà còn đang trở thành một 
lĩnh vực hoạt động năng động bao gồm nhiều 
khía cạnh và nhân tố như kinh tế, xã hội, 
thẩm mỹ, môi trường. 

 Theo nghĩa rộng, sáng tạo bao gồm các 
hoạt động bắt nguồn từ ý tưởng, kỹ năng và 
năng khiếu của cá nhân, có tiềm năng tạo ra 
của cải, việc làm qua quá trình khai thác 
quyền sở hữu trí tuệ. Nói cách khác, sáng tạo 
đã trở thành một ngành công nghiệp. 

Hội thảo “Công nghiệp sáng tạo: quá 
khứ, hiện tại và tương lai” quy tụ các học 
giả, các nhà nghiên cứu và quản lý hướng 
đến mục tiêu: 

1) Làm rõ khái niệm ngành công nghiệp 
sáng tạo và kinh nghiệm phát triển công 
nghiệp sáng tạo tại một số quốc gia; 

2) Phân tích các hình thức đóng góp của 
công nghiệp sáng tạo và các yếu tố đặc thù 
của ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam; 

3) Đưa ra các khuyến nghị, đề xuất trong 
việc đưa công nghiệp sáng tạo thành một 
phần quan trọng của nền kinh tế đất nước 
thông qua các chính sách khuyến khích, đổi 
mới mô hình quản lý để hỗ trợ phát triển.

Chủ đề của Hội thảo bao gồm nhưng 
không giới hạn trong các vấn đề sau:

● Công nghiệp sáng tạo và kinh nghiệm 
thực tiễn từ các nước phát triển

● Công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam 
trong quá trình hội nhập

● Sự liên kết giữa cá nhân, tổ chức, Nhà 
nước và doanh nghiệp trong việc triển khai 
công nghiệp sáng tạo

● Công nghiệp sáng tạo gắn với bản sắc 
văn hóa quốc gia/địa phương

● Cơ hội và thách thức mà ngành công 
nghiệp sáng tạo phải đối mặt trong thời đại mới

● Các sáng kiến trong lĩnh vực công 
nghiệp sáng tạo

● Các vấn đề về bản quyền

THỨ NĂM, NGÀY 11/08/2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI,
144 XUÂN THỦY, HÀ NỘI

NGÔN NGỮ HỘI THẢO:
TIẾNG VIỆT - TIẾNG ANH

HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN
QUA ZOOM

THỜI HẠN NHẬN THAM LUẬN
ĐĂNG KỶ YẾU: 30/7/2022 



FRANCONOMICS-2022:
KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC TRONG 
BỐI CẢNH MỚI

Trong bối cảnh nguồn tài nguyên thiên 
nhiên ngày càng cạn kiệt, các biến động 
chính trị tiềm ẩn, những vấn đề về môi 
trường đặc biệt là sự nóng lên do hiệu ứng 
nhà kính dẫn đến những vấn đề về khác biệt 
giàu nghèo và xa hơn là những vấn đề an 
ninh phi truyền thống (khủng bố, dịch bệnh, 
an ninh lương thực…). Những xu hướng 
phát triển mới như chuyển đổi số, một mặt 
tạo ra những cơ hội cho các quốc gia, một 
mặt cũng làm trầm trọng hơn các vấn đề 
trên. Một trong những vấn đề lớn đối với sự 
phát triển là làm sao có thể giải quyết các 
thách thức trên trong điều kiện đầu tư còn 
hạn chế ở một số khu vực. Và kinh tế tuần 
hoàn được xem như một trong những giải 
pháp tiềm năng hiện nay cho phép giải quyết 
các câu hỏi mấu chốt về năng lượng, an ninh 
lương thực, việc làm và sinh thái. 

Diễn đàn Franconomics-2022 với chủ đề 
“Kinh tế tuần hoàn và cơ hội hợp tác trong 
bối cảnh mới” quy tụ sự tham gia của các 
chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học 
trong nước và quốc tế. Diễn đàn hướng đến 
mục tiêu thảo luận, khảo sát những mô 
hình, kinh nghiệm tiềm năng về đầu tư của 
các quốc gia và thể chế trên toàn thế giới 
nhằm hiện thực hóa các dự án kinh tế tuần 
hòa với trọng tâm là các khu vực kém phát 
triển vì sự phát triển hài hòa và công bằng 
của nhân loại.  

Chủ đề của Diễn đàn bao gồm nhưng 
không giới hạn trong các vấn đề sau:

● Hiện trạng của kinh tế tuần hoàn tại 
Việt Nam

● Cơ hội và thách thức cho phát triển 
kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

● Kinh nghiệm phát triển mô hình kinh 
tế tuần hoàn tại một số quốc gia 

● Vai trò của doanh nghiệp và người 
tiêu dùng đối với nền kinh tế tuần hoàn trong 
các lĩnh vực khác nhau

● Các mô hình kinh doanh tuần hoàn 
hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững

● Nền kinh tế tuần hoàn và các hệ 
thống chuỗi cung ứng bền vững

● Các tác động môi trường của các sản 
phẩm tuần hoàn và sự phát triển

● Nhãn sản phẩm cho nền kinh tế tuần 
hoàn và tính bền vững

● Nền kinh tế tuần hoàn hỗ trợ công 
nghệ để sản xuất và tiêu dùng bền vững

● Vai trò của số hóa (Công nghiệp 4.0, 
Internet of Things, Blockchain, v.v.) trong 
nền kinh tế tuần hoàn.

THỨ BA, NGÀY 25/10/2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI,
144 XUÂN THỦY, HÀ NỘI

NGÔN NGỮ HỘI THẢO:
TIẾNG VIỆT, TIẾNG PHÁP, TIẾNG ANH

HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN
QUA ZOOM

THỜI HẠN NHẬN THAM LUẬN
ĐĂNG KỶ YẾU: 09/10/2022 



BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC
CỦA CÁC NƯỚC PHƯƠNG NAM

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện thuộc 
Diễn đàn quốc tế Franconomics lần thứ 
IV-2022. Biến đổi khí hậu đang gây ra các 
hiện tượng mưa lũ nghiêm trọng, hạn hán 
khắc nghiệt ở nhiều khu vực trên thế giới. 
Các khu vực ven biển đang bị ảnh hưởng bởi 
hiện tượng nước biển dâng, axit hóa đại 
dương. Các tác động của biến đổi khí hậu 
đang đẩy người dân nhiều quốc gia rơi vào 
thảm họa thiếu lương thực, vật lộn với tình 
trạng đói nghèo đặc biệt là tại các nước 
phương Nam, nơi thiếu hụt hệ thống hỗ trợ 
của chính phủ và cộng đồng. Biến đổi khí 
hậu trở thành vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến 
mục tiêu xóa đói giảm nghèo và sự ổn định 
chính trị thế giới. Hội nghị thượng đỉnh về 
khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 đã kêu 
gọi các nhà lãnh đạo thế giới "hành động 
quyết định ngay bây giờ để ngăn chặn thảm 
họa khí hậu”.

Hội thảo “Biến đổi khí hậu và an ninh 
lương thực của các nước phương Nam” 
quy tụ các học giả, các nhà nghiên cứu và 
quản lý trong nước và quốc tế hướng đến 
mục tiêu: 

1) Làm rõ tình trạng biến đổi khí hậu và 
tác động của biến đổi khí hậu với ngành sản 
xuất lương thực hiện nay tại Việt Nam nói 
riêng các nước phương Nam nói chung; 

2) Trao đổi về kinh nghiệm, giải pháp 
nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí 
hậu và đảm bảo an ninh lương thực; 

3) Đưa ra các đề xuất nhằm giảm tác 
động của biến đổi khí hậu với ngành nông 
nghiệp và phương thức hợp tác với các nước 
phương Nam để hình thành nỗ lực chung 
nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong 
tương lai.

THỨ TƯ, NGÀY 26/10/2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI,
144 XUÂN THỦY, HÀ NỘI

NGÔN NGỮ HỘI THẢO:
TIẾNG VIỆT - TIẾNG ANH

HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN
QUA ZOOM

THỜI HẠN NHẬN THAM LUẬN
ĐĂNG KỶ YẾU: 09/10/2022 



CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC

TRUNG TÂM TƯ VẤN, XÚC TIẾN VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ (IFI-BRAIN) - VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ
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